
Goodwill is de contant gemaakte overwinst
van een onderneming. Deze overwinst kan
het gevolg zijn van de contante waarde van
de door synergie-effecten verkregen meer-
waarde tussen de verworven afzonderlijke
identificeerbare activa of van activa die ieder
voor zich niet voldoen om te worden verant-
woord in de jaarrekening, maar waarvoor de
verkrijger bereid is te betalen (RJ 210-109).
Oorzaken waardoor goodwill ontstaat, kun-
nen van zeer uiteenlopende aard zijn; denk
onder andere aan:
– de plaats van vestiging van de onderne-

ming;
– oorzaken van technische aard, bijvoor-

beeld gelegen in de aanwezigheid van
technische knowhow;

– oorzaken van commerciële aard, zoals een
gunstige positie op in- en verkoopmarkt;

– oorzaken van organisatorische aard, waar-
bij valt te denken aan een goede interne
organisatie;

– oorzaken van externe aard, bijvoorbeeld
milieuvriendelijke producten, waardoor
een gunstige marktpositie ontstaat.

Wij beperken ons in dit artikel tot de good-

de moederonderneming wordt gewaardeerd
op de verkrijgingsprijs of eventueel geher-
waardeerde verkrijgingsprijs – de moeder
heeft dan geen invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid van de deelne-
ming – dan wordt de goodwill eerst zichtbaar
gemaakt bij de consolidatie van de jaarreke-
ningen (goodwill on consolidation).

Op 5 februari 2002 is er een wets-
voorstel bij de Tweede Kamer
ingediend, waardoor de mogelijk-
heid teniet wordt gedaan de
goodwill op het eigen vermogen
in mindering te brengen of zicht-
baar ten laste van de winst- en
verliesrekening te brengen. Deze
laatstgenoemde methode werd
overigens al jaren niet meer toe-
gepast.

Vanaf 1 januari van dit jaar moet de goodwill
worden geactiveerd en regelmatig worden
afgeschreven.
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Wat is de levensduur van goodwill? Welke gegevens moeten in de toelichting worden
opgenomen bij positieve goodwill? Hoe dient negatieve goodwill (badwill) te worden
behandeld? Een uitgewerkt voorbeeld maakt veel duidelijk over het verwerken in de
jaarrekening van goodwill die ontstaat bij het verwerven van een deelneming.

Door C. de Jong RA, lid examencommissie SPD

E X T E R N E  V E R S L A G G E V I N G

VERWERKING IN 
JAARREKENING VAN
GOODWILL EN BADWILL

will die ontstaat bij het verwerven van een
deelneming. Hierbij kunnen zich twee
mogelijkheden voordoen:
– De verkrijgingsprijs is hoger dan de

netto-vermogenswaarde van de deelne-
ming. Er wordt goodwill voor de deelne-
ming betaald.

– De verkrijgingsprijs is lager dan de netto-
vermogenswaarde van de deelneming. In
dit geval is er sprake van negatieve good-
will, ook wel badwill genoemd.

In BW 2 titel 9 komen we het begrip good-
will tegen bij art. 365 als onderdeel van de
immateriële activa. Daarin wordt gesteld dat
de kosten van goodwill van derden moeten
zijn verkregen. Het gaat dus om gekochte
goodwill en niet om zelfgekweekte goodwill.

GOODWILL IN DE JAARREKENING

Wordt de deelneming gewaardeerd tegen de
actuele waarde, vermogensmutatiemethode
op basis van netto-vermogenswaarde, dan
wordt de goodwill afzonderlijk opgenomen
in de enkelvoudige jaarrekening van de moe-
deronderneming.Wanneer de deelneming bij

SYSTEEM VAN ACTIVEREN EN REGELMATIG AFSCHRIJVEN OP DE HELLING



RJ 500-503 beveelt aan de goodwill die in
het verleden direct ten laste van het eigen
vermogen is geboekt, alsnog te activeren,
verminderd met de cumulatieve afschrijvin-
gen gebaseerd op de levensduur van de
goodwill. Een uitsluitend prospectieve ver-
werking van de stelselwijziging is ook toege-
staan.
Volgens de RJ moet de goodwill per 1 janua-
ri 2001 worden geactiveerd en dient er op de
goodwill te worden afgeschreven op basis
van de economische levensduur. Er wordt
een weerlegbare veronderstelling gehanteerd
dat de economische levensduur niet langer is
dan twintig jaar vanaf het moment van ver-
werving.
Indien de economische levensduur van de
goodwill langer is dan twintig jaar, dan dient
aan het einde van elk boekjaar een schatting
te worden gemaakt van de realiseerbare
waarde, zelfs wanneer er geen indicatie is
van een bijzondere waardevermindering, de
zogenoemde impairment-toets.
Is de economische levensduur evenwel kor-
ter dan twintig jaar, dan wordt aan het einde
van elk boekjaar nagegaan of er oorzaken

zijn die duiden op een bijzondere waarde-
vermindering. Is er sprake van een bijzonde-
re waardevermindering, bijvoorbeeld een
reorganisatie, dan zal alsnog een impair-
ment-toets plaatsvinden.

De IASB wil het systematisch
afschrijven van goodwill gaan
verbieden. In plaats hiervan zal
elk jaar de boekwaarde van de
goodwill moeten worden getoetst
met de fair-value van de goodwill
(de impairment-toets).

Een probleem blijft de schatting van de
levensduur van de goodwill. Dit probleem is
op te lossen door na te gaan in welk tijdsbe-
stek de investering ‘goodwill’ moet zijn
terugverdiend of door een wettelijke af-
schrijvingstermijn vast te stellen. In art. 386
lid 3 wordt thans nog een termijn van vijf
jaar genoemd, tenzij er gegronde redenen
zijn om een langere afschrijvingstermijn toe
te passen.

GEGEVENS IN DE TOELICHTING

Inzake positieve goodwill zal een aantal
gegevens in de toelichting moeten worden
opgenomen:
– de afschrijvingsperiode;
– indien de goodwill niet lineair wordt

afgeschreven: de afschrijvingsmethode
die wordt toegepast en de reden waarom
deze methode geschikter is;

– wordt de goodwill over een langere perio-
de dan twintig jaar afgeschreven: de rede-
nen waarom de levensduur van de good-
will langer is dan twintig jaar en een
omschrijving van de factoren die een rol
van betekenis hebben gespeeld bij de
bepaling van de levensduur;

– de post van de winst- en verliesrekening
waaronder de afschrijving is geboekt;

– een verloopoverzicht conform het bepaal-
de in art. 368 lid 1; de RJ spreekt hier van
een mutatieoverzicht.

Het verloopoverzicht kan als volgt worden
opgesteld:

Stand begin van het jaar

goodwill uitgaven +

vervreemde goodwill –

afschrijvingen –

bijzondere 

waardeverminderingen –

terugneming van bijzondere 

waardeverminderingen +

overige wijzigingen in 

de goodwill – /+

Stand eind van het jaar
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De aanwezigheid van

technische knowhow; ook

daardoor ontstaat

goodwill.

Met dank aan prof.dr. J.M.J. Blommaert en 

W.N. Amesz AA, die bereid waren dit

artikel kritisch door te lezen.



VOORBEELD

BV A verwerft 60 procent van de aandelen in BV X voor een prijs van 1. 950.000 euro.

Balans per 1 januari 2003 BV X

Gebouwen € 980.000 Geplaatst kapitaal € 2.000.000

Machines 2.000.000 Herwaarderingsreserve 50.000

Voorraden 800.000 Winstreserve 1.350.000

Handelsdebiteuren 200.000 Winst 2002 na belastingen 100.000

Liquide middelen 20.000 Handelscrediteuren 480.000

Te betalen vennootschapsbelasting 20.000

€ 4.000.000 € 4.000.000

Tevens wordt vermeld de brutowaarde en
de cumulatieve afschrijving (samengevoegd
met bijzondere waardeverminderingsverlie-
zen) aan het einde van het jaar.
Laatstgenoemde informatie behoeft niet
te worden vermeld bij toepassing van de
criteria voor het kleine jaarrekeningregi-
me: balanstotaal < 3.500.000 euro, netto-
omzet < 7.000.000 euro, aantal werkne-
mers < 50.
Bij toepassing van de criteria voor het
middelgrote jaarrekeningregime (balans-
totaal < 14.000.000 euro, netto-omzet <
28.000.000 euro, aantal werknemers <
250) alleen bij openbaarmaking.

Bij het categoriaal model worden de
afschrijvingslasten afzonderlijk in de winst-
en verliesrekening opgenomen. In het func-
tioneel model zijn de afschrijvingskosten in
de kostprijs van de omzet, de verkoopkosten
en de kosten van algemeen beheer opgeno-
men; ze zijn derhalve niet zichtbaar. Zicht-
baar bij dit model zijn de afschrijvingslasten
uit het verloopoverzicht.

BADWILL

Met behulp van een voorbeeld zal de ver-
werking van de negatieve goodwill (oftewel
badwill) in de jaarrekening worden behan-
deld. Leidraad hierbij is RJ 500. Er zal reke-
ning worden gehouden met de verwachte
toekomstige verliezen of lasten die betrouw-
baar kunnen worden vastgesteld. Voor zover
negatieve goodwill geen betrekking heeft op
verwachte toekomstige verliezen en lasten
die op de overnamedatum betrouwbaar zijn
vast te stellen, moet deze negatieve goodwill
worden opgenomen in een herwaarderings-
reserve. We spreken in dit geval van een
lucky-buy, die zijn oorzaak kan hebben in
een goedgevoerde aankooptechniek van de
directie van de moederonderneming. Het
gedeelte van de negatieve goodwill dat niet
hoger is dan de reële waarde van de identifi-
ceerbare niet-monetaire activa wordt stelsel-
matig ten gunste van de winst- en verliesre-
kening gebracht, naar rato van het gewogen
gemiddelde van de resterende levensduur
van de verworven afschrijfbare activa.
Een eventueel resterend bedrag aan negatie-
ve goodwill wordt direct ten gunste van de
winst- en verliesrekening gebracht.

Het opnemen van de badwill
onder de overlopende passiva is
niet toegestaan.

BADWILL IN DE JAARREKENING

In principe moet de badwill worden gesal-
deerd met de positieve goodwill, of als credit-
post worden opgenomen op de balans. Uit-
zondering hierop vormt de badwill die geen
betrekking heeft op toekomstige verliezen en
lasten die betrouwbaar op de overnameda-
tum zijn vast te stellen. Deze badwill wordt
in een herwaarderingsreserve opgenomen.
IAS 22 stelt dat badwill wordt gepresenteerd
als aftrekpost van de activa op dezelfde regel
als positieve goodwill.

GEGEVENS IN DE TOELICHTING

Voor zover de negatieve goodwill betrekking
heeft op te verwachten toekomstige verliezen
moet volgens RJ 406 in de toelichting worden
opgenomen:
– een beschrijving van de verliezen, het

bedrag ervan en de periode waarin deze 
zich zullen voordoen;

– de periode waarin de negatieve goodwill
ten gunste van de winst- en verliesreke-
ning wordt gebracht;

– de post van de winst- en verliesrekening
waaronder de bate in verband met de
negatieve goodwill is verantwoord;

– het verloopoverzicht. Hierbij kan dezelf-
de indeling worden gehanteerd als bij de
positieve goodwill.

We zien dus dat de negatieve goodwill wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen con-
form artikel 389 lid 8 en artikel 390.

De Kluwer Finance Base biedt
veel verdieping inzake externe
verslaggeving: www.financieel-
management.nl
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Nadere gegevens:

– De activa en passiva zijn tegen reële

waarde gewaardeerd. Het blijkt echter

dat bij BV X geen rekening is gehouden

met reorganisatiekosten na overname

van 70.000 euro.

– BV A zal de komende twee jaar de vol-

gende reorganisatiekosten maken: jaar

1 50.000 euro en jaar 2 25.000 euro.

– De resterende gewogen gemiddelde le-

vensduur van de niet-monetaire activa

(gebouwen en machines) wordt gesteld

op tien jaar.

Uitwerking

Een reorganisatievoorziening mag worden

gevormd indien het reorganisatieplan maxi-

maal zes maanden na overname is uitge-

voerd. De IAS beperkt de termijn van zes

maanden tot drie maanden na overname. We

gaan ervan uit dat alsnog de reorganisatie-

voorziening kan worden gevormd omdat aan

de voorwaarden wordt voldaan.

Verkrijgingsprijs 

deelneming BV X € 1.950.000

Netto-vermogenswaarde 

deelneming BV X (60 procent 

van 3.500.000 euro) 2.100.000

Oorspronkelijke negatieve 

goodwill € 150.000

Reorganisatievoorziening 

(60 procent van 70.000 euro) 42.000

Herrekende negatieve 

goodwill € 108.000

Bij de verwerving van de aandelen van BV

X wordt op de rekening 020 Badwill wegens

toekomstige kosten 75.000 euro geboekt en

op de rekening 010 Herwaarderingsreserve

(ongerealiseerd) 33.000 euro.

In jaar 1 wordt 50.000 euro van rekening 020

overgeboekt naar de winst- en verliesreke-

ning en in jaar 2 25.000 euro.

Van de rekening 010 valt elk jaar 3300 euro

(33.000 : 10) vrij ten gunste van de winst- en

verliesrekening.


